
 در بازاریابی کسب و کار و تاثیر آن SEM کاربرد

 

اشاره  SEO ،SEM ،SMO ،CROبه  توانیخورد. از جمله م یبه چشم م یدر صنعت تکنولوژ یدیامروزه لغات جد

 .ستین یکه دارند، کار آسان یشباهت اسم لیآنها به دل یکرد. به خاطر سپردن تمام
 

SEM    است؟ دیکسب و کار من مف یو چگونه برا ست؟یچ 
 

SEM نهیدرآمد و هز شیافزا د،یجد انیبه مشتر یابیکوچک جهت دست یکسب و کارها یموثر برا اریراه بس کی 

 ادغام است. یها

SEM بالقوه در زمان و مکان  انیبه مشتر دنیرس یجستجو مانند گوگل را برا یقادر خواهد بود تا موتورها

 کند. کیمناسب، تحر

 

اشاره  ریتوان به موارد ز یباشد م یمورد توجه م SEMکه در  یمباحث نیمهم تر

 :میکن
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 Impression: 

این لغت به میزان دفعاتی اتالق می شود که صفحه شما در معرض مشاهده قرار داده شده است. اما این مسئله 

 .الزاما به این معنی نیست که کاربران سایت شما را مشاهده کرده اند

CPC: Cost Per Click 

CPC برای هر کلیک گفته می شود. این موضوع در تبلیغات سایت شما صادق  در واقع به میزان پرداخت شما

 .است

CPM: Cost Per Million Impressions 

روش دیگر برای پرداخت تبلیغات شما وجود دارد که با توجه به اهداف شما و تنظیمات تبلیغاتی شما تعیین می 

 .شدن سایت باشدشود. این نوع از تبلیغات می تواند صرفا تبلیغ برای دیده 

CTR: Click Through Rate 

به معنی تعداد بازدیدهایی که از سایت شما با کلیک بر روی لینک سایت و یا تبلیغات صورت می گیرد گفته می 

 .شود

SEM و رابطه آن با تبلیغات رسانه های اجتماعی 

 اشاره کرد. نترنتیدر بستر ا غاتیبه تبل توانیدهند م  یارائه م یاجتماع یکه رسانه ها یاز جمله خدمات

 کسانیآنها  یحال تابع جستجو نیهستند. با ا زین ییتفاوت ها یدارا SEMو  یاجتماع یدر رسانه ها غاتیتبل اما

 است.

 تبلیغات در رسانه های اجتماعی

درباره  یاجتماع یاست که شرکت رسانه ها یها معموال براساس اطالعات یآگه ،یاجتماع یرسانه ها غاتیدر تبل

دهد که افراد را بر اساس  یموضوع به شما امکان م نیکرده است. ا یجمع آور یحقوق ای یقیآن شخص حق

 .دیمورد هدف قرار ده گریو موارد د دیخر یمنافع خاص، مکان ها، رفتارها

 رید تا تاثتوانند با هم به طور موثر کار کنن ی. اما مستندین ضیقابل تعو SEMو  یاجتماع یرسانه ها غاتیتبل

 دهند. شیبرند و فروش، افزا یرا بر رو یآگه
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 در چیست؟ SEO با SEM تفاوت
 

 SEM و SEO .عضوی از یک تیم هستند که با همکاری یکدیگر به پیشرفت کسب و کار شما کمک خواهند کرد

 .مبحث جداگانه تلقی می شونداما هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند و در واقع دو 

https://inten.asia/ ۳ ۱۱/۰۳/۱۹

inten

https://inten.asia/seo/
https://inten.asia/seo/


 

 SEO تعریف
 

به وب  دیتوان یجستجو م یشود. شما با استفاده از موتورها یجستجو گفته م یموتورها یساز نهیسئو به به

 .ردیجستجو در رتبه مناسب و دلخواه شما قرار گ جیتا در نتا دیبخش یاریخود  تیسا

 نیبهتر تیکند کدام وب سا یم نییوجود دارد که تع ییها تمیالگور یکسریجستجو مانند گوگل،  یموتورها در

 دهد. یکاربران ارائه م یپاسخ را به هدف جستجو

 شوند. یم یبه سوال کاربران رتبه بند یها بر اساس پاسخ ده تیصورت، سا نیهم به

 یجستجو م جیپاسخ در رتبه اول نتا نیکردن مناسب تر دایپ یکار کمک به کاربران بررا نیگوگل از ا هدف

 باشد.

 یموتورها یجستجو جیخود در نتا یشما جهت بهبود رتبه  تیاست که به سا ییها تیدر واقع مجموعه فعال سئو

 کند. یجستجوگر کمک م
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 :فاکتورهای تعیین و بررسی این موضوع توسط گوگل، به شرح زیر می باشد
 

 است؟ عیشما چقدر سر تیسا وب •

 کنند؟ یم کیآن کل یکنند، بر رو یجستجو مشاهده م جیشما را در نتا تیکه سا یافراد زمان ایآ •

 کنند؟ یم کیکل گریصفحات د یآنها بر رو ایکنند آ یشما ارتباط برقرار م تیچگونه افراد با وب سا •

 کنند؟ یم افتیو کامل را در حیافراد پاسخ صح •

SEM  ؟داردچه مزایایی برای کسب و کارها اعم از کوچک و بزرگ 
 

 :آگاهی از نام تجاری شما در موتورهای جستجو -۱

دریافت بهترین بازخورد ها با استفاده از جستجوگرها و رسانه های اجتماعی، بدون پرداخت هزینه،مسئله ای 

 .زمانبر می باشد. گاه ممکن است یک سال به طول بیانجامید تا بتوانید بازخورد دخواهتان را دریافت کنید

SEM  که می تواند به راحتی شما را در باال یا پایین صفحه اول قرار دهد. یک کسب و کار که فرآیندی است

هیچ بازدیدی ندارد و یا نام تجاری برند شده ای در دست ندارد، می تواند با این کار بسیار مورد توجه واقع 

 .شود

 :می تواند شما را در کسب درآمد یاری بخشد -۲

ناسب می توانید به طور متقابل افزایش تعداد بازدید ها و فروش را مشاهده با استفاده از استراتژی های م

 .کنید و لذت ببرید

 :کسب و کار شما رشد می کند SEM با استفاده از -۳

افزایش می یابد، تعداد تبلیغات را افزایش دهید. و یا تبلیغاتی که کار نمی  SEM پس از آنکه درآمد به لطف

 .کنند را کم کنید

 یابی مراجعه کنندگان به خواسته هایشان در بهترین زمان و مکاندست -۴

از تجارب آنالین با موتور جستجو آغاز می شود.  ٪۹۳تقریبا نیمی از جمعیت جهان اکنون آنالین هستند. بیش از 

 .موتورهای جستجو ترافیک بیشتری نسبت به سایر منابع به وب سایت ها می رسانند

مات شما چیست. تنها با چند استثنای نادر، سفر آنها به صورت آنالین آغاز می مهم نیست که محصول یا خد
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 .شود

در نتایج جستجو قابل مشاهده است که مشتریان هم اکنون کجا هستند. در این هنگام بهترین زمان کسب یک 

 .مشتری جدید فرا می رسد

 تقویت نام تجاری شما -۵

است فکر کنید که این فرد فقط شما را پیدا کرده و خریداری  هنگامی که مشتری جدیدی را می گیرید، ممکن

کرده است. اما شانس این است که سفر روزها، هفته ها و حتی ماه ها شروع شود، زیاد می باشد. در نتیجه این 

 .امکان وجود دارد تا کاربر نام شما را بارها در موتورهای جستجو دنبال کند

 

 یقابل لمس برا نکیل ۱۳تا  ۷ نیحداقل بل ینام تجار کیشدن به  لیتبد ینشان داده است که برا قاتیتحق

 شود. یداده م شیکاربران نما

 یم ایکنند و  یمشاهده م شتریروند که ب یم ییمسئله الزم به ذکر است که امروزه افراد به دنبال نام ها نیا

 باشد. یاهداف م نیبرند شدن از جمله مهم تر جهیشنوند. درنت
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 :شما را به هدف اصلی و اولیه تان می رساند -۶

بازاریابی موتور جستجو اجازه می دهد تا شما واقعا به مشتریان هدف خود متمرکز شوید. به طوری که شما هرگز 

 .نمی توانید با بازاریابی سنتی به این کار بپردازید

 :می تواند شما را به مزیت رقابتی برساند -۷

متوجه شوید که آیا رقیب شما در حال حاضر دارای یک نقطه باال و امن در نتایج از این طریق می توانید 

 .جستجوی ارگانیک است؟ شما می توانید در باالی آنها با تبلیغات پرداخت شده ظاهر شوید

به طور کامل استفاده نمی کنند. آنها بیشتر پول پرداخت می  SEM اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان از

 .کنند

 .، شما یک مزیت رقابتی کمتر شناخته شده را در دست خواهید داشت SEM یک استراتژی قویبا 

 این روش ارزان تر از تبلیغات سنتی است -۸

 است؟ ساده است. یسنت یابیمقرون به صرفه تر از بازار اریبس SEMچرا 

محدود و خاص  تیجمع کیو در  دیکن ییو مراجعه کنندگان خود را شناسا انیروش مشتر نیدر ا دیتوانیم شما

افراد با هر نظر و  یتمام یبرا غیشما به تبل یاست که در روش سنت یدر صورت نی. ادیخود بپرداز غاتیبه تبل

 شما نداشته باشد. اردر کسب و ک یآنچنان ریامر ممکن است تاث نیکه هم دیپرداز یم قهیسل

به  ی. اما در روش سنتدیخود بپرداز غاتیتبل راتییها به تغ نهیهز نیبا کمتر دیتواتن یروش شما م نیا در

 داشت. دیخواه ازین راتییجهت اعمال تغ شتریب نهیپرداخت دوباره و هز
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کنند؟  یم کیآن کل یآنها رو ایدهند. آ یپاسخ م غیکه چگونه افراد به تبل دینیبب دیتوان یشما م نیروش نو در

 کنند؟ یشما را تماشا م تیو مطالب مختلف سا وهایدیآنها و ایگذرانند؟ آ یآنها وقت خود را در صفحه فرود م ایآ

 انیدر مورد مشتر شتریو کسب اطالعات ب تالیجید یابیبازار لیو تحل هیموارد را با تجز نیتمام ا دیتوان یم شما

 .دیخود انجام ده

 SEM بهره بردن از سود

 سود ببرد. SEMهوشمند از  یها نیتواند با استفاده از کمپ یکه چگونه کسب و کار شما م میکن یبررس دییایب

 کنند. یجستجو استفاده م یشما از موتورها انیکه چرا مشتر دیریبگ ادی

خدمات  ایمحصول  کی یبرا یآگه کیاز  شتریب اریبس SEM. اما دیهست یزیفروش چ یشما در حال تالش برا بله،

 یجستجو استفاده م یشما از موتورها انیکه چرا مشتر دیریبگ ادیمختلف،  یابیرفع اهداف بازار یاست. برا

 کنند.

 شما باشد. یرقابت تیتواند مز یم SEMنگاه گسترده تر به  نیا د،یهست یرقابت یفضا کیاگر شما در  ژه،یو به

 :سه دلیل استفاده از موتورهای جستجو

 :دلیل باال مردم از موتورهای جستجو استفاده می کنند ۳درست می شود با  Dummies موتورهای جستجو برای

 :تحقیق -۱

فرد ممکن است بخواهد از یک نام تجاری، محصول یا خدمات،مطلبی را یاد بگیرد. آنها ممکن است راه حل مشکل 

د، را بررسی کنند. آنها ممکن است به دنبال بهترین مکان برای خوردن شام باشند.زمانی که آنها تحقیق می کنن

 .را در بر می گیرند. به آنها کمک کنید تا تصمیم هوشمندانه ای بگیرند SEM افراد

 :سرگرمی -۲

در اینترنت بعضی ها به دنبال فیلم هستند دیگران به دنبال بازی هستند بسیاری از داستان های جدید سرگرم 

جدیدی یاد بگیرند. فکر کنید می شوند. دیگران مانند ماشین حساب های مالی هستند. برخی می خواهند چیز 

که چه نوع سرگرمی مورد هدف شما است. آنرا به نام تجاری خود متصل کنید. این یک راه عالی برای استفاده 

 .برای اتصال است SEM از

 :چیزی بخرند -۳
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د که آنها درخواست خرید چیزی را به گوگل ارائه می دهند. اینها افرادی هستند که اغلب می توانند قانع شون

 .در حال حاضر خرید کنند. آنها را در تبلیغ خود به یک پیشنهاد فوری ارائه دهید

مردم به جای تایپ کردن در آدرس،  .بدین منظور، ما یک مسئله دیگر را که بسیار مهم است اضافه خواهیم کرد

 .از موتورهای جستجو استفاده می کنند تا وب سایت های خاصی را پیدا کنند

 :SEM بودجه

 :شما باید شامل تأمین هزینه و زمان برای موارد زیر شود SEM بودجه

 ینوشتن کپ-۱

 صفحات فرود جادیا-۲

 قیانجام تحق-۳

 ها نیکمپ تیریمد-۴

 انجام آن( یزمان اختصاص داده شده برا نیو پرداخت و همچن گانی)ابزار را لیو تحل هیتجز-۴

۵-CPC (کیکل یبرا نهیهز) 

کاربر پسند، سازگار با موبایل و سریع نیست، ابتدا باید این کار را انجام دهید. این همچنین، اگر سایت شما 

خبر خوب این است که متخصص جستجوگرها کمک خواهد کرد که  .مسئله به وبسایت و جستجوگرها نیاز دارد

 .تمام تالش های بازاریابی شما کارآمد تر شود

 :تنظیم اهداف روشن

 کند؟ یشما کار م نیکمپ ای. آدیابیمناسب در زمان مناسب دست  جیبه نتا دیتوان یبدون اهداف مشخص، شما نم

 باشد. یمدنظر م انیداده ها در مورد مشتر لیو تحل هیو تجز یهدف خود، جمع آور انیدرک بهتر مشتر یبرا

 .دیخود انجام ده انیدر مورد مشتر شتریکسب اطالعات ب یرا برا یو استفاده از نرم افزار گزارشگر نظارت

گرفت.  دیخواه ادی ادیز اریدر مورد آنها بس د،یرا شروع کرد SEM تیریشما به طور موثر مد نکهیاز ا پس

 یچه کس انیمشتر دیکند تا متوجه شو یبه شما کمک م Google Analyticsهمراه با  AdWordsگزارش در 

 .ستندین یهستند و چه کسان
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 :ایجاد صفحات فرود بدون درز

شما  یصفحه اصل نیانجام آن دارد. ا یبرا یشماست که هدف خاص تیصفحه در وب سا کیصفحه فرود  کی

 .ستین

است که هر دو به  یمعن نیرا به اشتراک بگذارند. به ا یصفحه اصل کیممکن است بتوانند  غاتیاز تبل یبرخ

 .ابدیادامه  یدر آگه امیبه وضوح با پ دیخود با یشوند. اما صفحه اصل یم تیصفحه وب هدا کی

 یم نیبه هدف را از ب دنیشما و رس نیشود که گام مورد نظر کارآمد باشد. آنها موانع ب یفرود باعث م صفحات

 برند.

 :تحقیق کلید واژه خود را انجام دهید

 این تحقیق به شما می گوید عباراتی که مردم برای یافتن سایت هایی مثل شما استفاده می کنند،چیست. این

 .نیز به شما یک ایده در مورد میزان پرداخت شما برای کلمات کلیدی ارائه می دهد
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اگر آن کلمات، مربوط نیستند یا با آگهی همخوانی نداشته باشند، نمره کیفیت خود را در طول زمان کاهش می 

 .دهند. به یاد داشته باشید، به این معنی است که بیشتر پرداخت می کنید

Google AdWords 

 :نمره کیفیت سایت شما تعیین می شود AdWords در

CTR نرخ کلیک بر حسب بازدیدها می باشد. 
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 : کلید واژه مرتبط

اگر افراد هنگام کلیک بر روی آگهی در معرض این کلیدواژه قرار نگیرند، آگهی برای این کلمه کلیدی بی اهمیت 

 .است
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 : کیفیت صفحه فرود

خود را ترک کند  تیبه سرعت وب سا ی. اگر شخصگرددیم یآگه یرو کیپس از کل یزیبله، گوگل به دنبال چه چ

 شما گمراه کننده است. یرسد آگه یکند، به نظر م کیخود کل CTA یبر رو ای

 : ارتباط متن آگهی

 درون جستجو متناسب و مرتبط باشد. یمتن آگه

 برد؟ می توان درکسب و کار از آن بهرهچگونه  SEMاز 
 

کنند مورد  یموتور جستجو مانند گوگل سرچ م کی یکه در باکس جستجو یاست که افراد را زمان غاتینوع تبل کیدر واقع 

شما است. از  تیآنها به وب سا تیبالقوه و هدا انیهدف قرار دادن مشتر یراه موثر برا کی نیدهد. ا یهدف قرار م

 و کار کوچک شما موثر و مناسب است. بکس یبرا شهیاست، هم ریپذ اسیمق اریبس SEMآنجا که 

را حفظ  تیفی. اگر شما نمره کدیرا صرف کن یادیز یها نهیهز SEMدر  دیتوان یم د،ینکن نییاگر اهداف و بودجه را تع اما

 خواهد شد. شتریآن ب نهیهز د،ینکن

 کی تیریکه با ساخت و مدشرکت  کی د؟یکسب و کار کوچک خود استفاده کن یابیاز بودجه بازار شتریب دیخواه یم ایآ

 رساند. یاری SEMتواند شما را در مورد مشکالت  یکند، م یکار م SEMهوشمند  نیکمپ

را به خود  بهترین شرکت های طراحی سایت در تهرانبا تیم حرفه ایی خود توانسته یکی از  طراحی سایت اینتنشرکت 

سال سابقه در زمینه ی طراحی سایت های اینترنتی و سئو  بهینه سازی سایت در  ۸اختصاص دهد این شرکت با بیش از 

سایت معتبر را طراحی و به نام خود اختصاص داده است،برای کسب اطالعات بیشتر با  ۴۰۰حال فعالیت است و بیش از 

 .تری کسب نماییدکارشناسان ما در قسمت تماس با ما در ارتباط باشید تا در حیطه ی کاری خود اطالعات بیش
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